
VERORDENING (EG) Nr. 1341/2008 VAN DE RAAD

van 18 december 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat bepaalde

inkomstengenererende projecten betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 161,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het regelgevende kader voor de programmeringsperiode
2007-2013 is opgesteld en was het voorwerp van onder
handelingen met het oog op de versterking van de ver
eenvoudiging van de programmering en het beheer van
de fondsen, de doeltreffendheid van de steunverlening en
de subsidiariteit bij de uitvoering.

(2) Er is een preciezere en veeleisender aanpak, gebaseerd op
de berekening van de maximale subsidiabele uitgaven,
ontwikkeld voor de behandeling van de inkomstengene
rerende projecten, als bedoeld in artikel 55 van Verorde
ning (EG) nr. 1083/2006 (3).

(3) Er is gewezen op verscheidene moeilijkheden bij de toe
passing van artikel 55, waaronder een onevenredig grote
administratieve last, met name voor de door het Europees
Sociaal Fonds medegefinancierde acties en de door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) of
het Cohesiefonds gefinancierde kleine acties.

(4) Die moeilijkheden kunnen nadelige gevolgen hebben
voor het beheerstempo van de acties, met name voor
projecten op gebieden die overeenkomen met commu
nautaire prioriteiten zoals milieu, sociale inclusie, onder
zoek, innovatie of energie, en vanwege de administratie
belasting. Dat artikel moet bijgevolg worden vereen
voudigd.

(5) De vereenvoudiging moet gelden voor elk project dat
tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 financiële
steun uit de structuurfondsen of uit het Cohesiefonds
ontvangt. Er moet bijgevolg worden voorzien in toepas
sing met terugwerkende kracht.

(6) Verordening (EG) nr. 1083/2006 moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 55 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt lid 5
vervangen door:

„5. De leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn alleen van
toepassing op de door het EFRO of het Cohesiefonds mede
gefinancierde acties waarvan de totale kosten meer dan
1 000 000 EUR bedragen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is met ingang van 1 augustus 2006 van toepassing op elke
actie die tijdens de programmerings-periode 2007-2013 finan
ciële steun uit de structuurfondsen of uit het Cohesiefonds
ontvangt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2008.

Voor de Raad
De voorzitter
M. BARNIER
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(1) Instemming betuigd op 16 december 2008 (nog niet bekendge
maakt in het Publicatieblad).

(2) Advies uitgebracht op 27 oktober 2008 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).

(3) PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.


